Nauk Grigorija Grabovoja o Bogu. Metoda uporabe naprave razvoja
koncentracij večnega življenja PRK-1U z uporabo oddaljenih delov Zavesti
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Pozdravljeni. Tema lekcije je moj Nauk o Bogu. Metoda uporabe naprave
razvoja koncentracij večnega življenja PRK-1U z uporabo oddaljenih delov
Zavesti.
Za realizacijo te metode je treba čas, ko uporabljate napravo razvoja
koncentracij večnega življenja, takoj opredeliti kot strukturo časa, ki ima intervalni
sistem reakcije na to strukturo. Stvar je v tem, da se pri dojemanju poljubnih
struktur časa preko oddaljenih delov Zavesti vzpostavi nekakšna razpršenost
določenih elementov informacije, zato je prav opredelitev intervala – posebna
naloga. In v tem primeru se enako kot takrat, ko deluje Bog, na primer, pri
ustvarjanju fizične snovi, identificirajo mejne strukture, ki obstajajo tako v
sedanjem času, kot se informacije o njih nahajajo v minus neskončnosti in v plus
neskončnosti.
Izkazalo se je, da se s temi tremi točkami fiksira določen mejni prostor, kajti,
če na primer opazujemo del v plus neskončnosti, lahko ta del bolj natančno
identificiramo, če opazujemo zgornjo desno lečo naprave s številkami 2 7 8, in se
osredotočimo na številko 7 kot na harmonično fazo upravljanja, ob tem s
prehodom na 8 na neskončno fazo preko številke 8.
Če ste pozorni, se številka 8 nahaja na plošči naprave horizontalno, torej jo
hkrati lahko v simbolični obliki upoštevate kot številko neskončnosti. In potem bo
desna, recimo, intervalna časovna meja, na primer 90 minut časa, če vzamemo to
mejo, določena prav v številki 8. Prehod nanjo se opravi preko številke 7.
In če pogledamo na strukturo minus neskončnosti, potem lahko opazujemo
zgornjo veliko lečo v nasprotni smeri urinega kazalca, drugo, in tu se lahko
osredotočimo na številko 0, ter takoj, praktično v trenutku, miselno povežemo,
preko oddaljenega dela Zavesti, številko 0 s številko 8. In dobimo interval, ki ga
vidimo na napravi in ima praktično enake končne lastnosti, fiksirane v ravnini toge
fizikalne snovi.
Nato je že možno iti na naslednjo lečo in se osredotočiti na številko 1, kjer
preko dveh zgornjih leč vnesete točno en impulz upravljanja, ki ima takoj
neskončni status zaradi preoblikovanja sevanja znotraj teh leč. In tukaj je
pomembno, da znate uporabljati napravo že v celotnem pogledu na njene funkcije,
ko opazujete prav strukturo preoblikovanja sevanja. To pomeni, da se je treba
osredotočiti na to, kako se impulzi svetlobe, ki realizirajo in zagotavljajo večno
življenje, porazdelijo znotraj naprave – in znotraj teh leč med seboj.
Tukaj greste lahko s svojo Zavestjo na strukturo, ki je za napravo, če na primer
gledate skozi zaslon, in torej ob tem hkrati tudi na to, kar je za zaslonom, to je
upravljavsko območje – neskončno okolje. V tem primeru je večno življenje
zagotovljeno z dejstvom, da ima kakršna koli ravna, tako imenovana končna
značilnost, posledice v obliki neskončnega območja. In tu torej dobimo tudi, na
splošno, osnovni božanski princip realizacije resničnosti v večnosti, da ima
poljubna končna fizična vrednost svojo neskončno naslednjo naravo.
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To je, narava – človeka – se nahaja, ne le v sedanjosti, v preteklosti, temveč se
nahaja v vsej prihodnosti. Kar se nanaša tudi na vsa druga živa bitja. Tako se
izkaže, da naravo osebnosti kot take v tem primeru opazujemo z uporabo naprave
razvoja koncentracij večnega življenja PRK-1U kot sistema, bi v bistvu odraža in
vključuje vse procese v svetu, ne le zato, ker ima nekatere značilnosti sedanjosti ali
prihodnosti, ampak ima neko absolutno bistvo v smislu božanskosti tega, kar se
dogaja.
Tukaj lahko, s pomočjo naprave PRK-1U, opazujete elemente večnosti, ki so
vključeni v nekatere končne intervale upravljanja. In potem, vidimo, da to
upravljanje postane skoraj neskončno v kateremkoli trenutku impulza časa, in
dobite strukturo upravljanja, ki se praktično realizira kot neskončna vrednost v
smislu izvajanja katerihkoli impulznih ravni upravljanja.
Torej, izkaže se, da lahko upravljate tudi v primeru, ko se zdi, da je primarni
impulz nekako blokiran, kajti naslednja struktura upravljanja praktično
karakterizira tudi primarni impulz.
Tako lahko dobite številne koristne posledice upravljanja, to je, iz območja
neskončne prihodnosti preiti na primarni impulz upravljanja in razumeti, kako je
sedaj treba delati, da bi bil impulz točen, pravilen, ter na kakšen način še bolj
natančno sformulirati cilj upravljanja, če je naloga celo zelo zapletena. Kaj je
potrebno pri oblikovanju kakršnihkoli zapletenih dogodkov ali procesov, ali
kakršnihkoli, na primer, izdelkov. Nato se lahko popolnoma premaknete od tega
primarnega impulza v prihodnjo strukturo časa, ter tako tudi med tem premikom, s
pomočjo upravljavskega napovedovanja, izboljšati strukturo prihodnjih dogodkov
in celo ta impulz, iz katerega ste začeli iskati primarno točko, ter jo (točko), na
primer, izboljšati.
Tako se izkaže, da je za izboljšanje dovzetna vsaka struktura sveta, vključno z
vsakim oddaljenim delcem zavesti, ker, v bistvu, če prva informacija ni povsem
pravilno in jasno izražena, je zaradi teh dejanj oddaljene delce Zavesti možno
privesti do točne konfiguracije, ki natančno ustreza interakciji sedanjega časa in
vsega večnega prihodnjega časa. To pomeni, da prejmete natančnost upravljanja
praktično v vsem neskončnem okolju. In tako lahko na primer v teku teh 90 minut
uporabe naprave, čeprav je možno časovni interval tudi povečati ali zmanjšati,
izvajate pravilni, natančni sistem upravljanja v poljubnem intervalnem pomenu. To
pomeni, natančno zasnovati lokalni dogodek z zmanjšanjem ali povečanjem
strukture časa in na tak način proizvesti, v bistvu, natančni zbor določene ravni
dogodkov, kjer se zahteva, na primer, posebna skrb in natančnost.
S tem končujem to lekcijo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Vsem želim
harmonično večno življenje.
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